Acabada a disputa eleitoral, posso-vos dizer que não há pessoa, não há lugar, não há
instituição que esteja acima de qualquer outra. Todos estamos ao mesmo nível,
todos aguardaremos pela nossa vez, de acordo com as possibilidades existentes ou
criadas. Nunca neguei as minhas convicções políticas ou as tentei mascarar, sim sou
militante do Partido Comunista Português e não me envergonho de o dizer em todo
o lado. Nunca escondi a minha forma de ser e estar, nunca me protegi da opinião
que tenho e sempre a publiquei ou expressei onde quer que fosse. Nunca agi de
forma a trair a minha consciência, os meus ideais, nem da força politica que aqui
represento. Estou grato por também confiarem em mim e, terem confiado da forma
expressiva que o fizeram. Sei que as expectativas são altas, mas mais alta é a minha
vontade, é a vontade desta equipa. Quem não pensa alto, com a ideia de conseguir
transformar a utopia em realidade, nunca compreenderá que, como dizia o poeta,
“o sonho comanda a vida”. E nesta freguesia, a utopia de ontem é hoje a realidade.
Neste momento em que me estou a dirigir a vós como membro deste executivo de
junta, quero endereçar uma palavra de agradecimento a todos os membros da
assembleia de freguesia cessantes, pelo trabalho realizado e dedicação
demonstrada. Para os funcionários e colaboradores desta freguesia, quero lhes dizer
que o sucesso deste executivo só acontecerá com o seu empenho, a sua satisfação e
motivação. Conto com eles e quero que saibam que tudo faremos para que se
sintam felizes no que fazem. E como dizia um dia alguém, “não importa o que
fazemos, importa sim o bem que possibilitamos quando fazemos algo pelos outros”.
E nós executivo, políticos e funcionários não somos avaliados só pelo chefe de
serviço, somos avaliados todos os dias pelos cidadãos. Não vos quero demorar, nem
pretendo que este discurso seja um folhetim de recados ou de propostas artificiais.
Quero que interpretem este discurso como um ato de humildade e de sinceridade.
Assim sendo, lutarei sempre e sempre por uma freguesia melhor. Com melhores
infraestruturas, melhor cultura, mais cidadania, exigência no ambiente, preservação
das nossas tradições e património.
Sou o Victor, simplesmente e, não ambiciono mais do que sou e sempre fui
enquanto pessoa. Estou agora no executivo da junta de freguesia, mas as pessoas
passam e as instituições ficam. É isso o que pretendo ser e fazer, que eu passe e que
a instituição junta de freguesia fique. Mas quero que neste passar possa contribuir
para o bem de todos, para o bem desta freguesia.
Obrigado a todos!

Vítor Algarvio.

